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 الصعيد العربي والدوليعلى 

 

في اقوى تحذير تصدره  اممدا اتحدحدر  

بشأن اتعراق.. كي مون يحدذه مدآ ارد ه 

"مرمر " تلدحري ت اتسي سدي  ااممييد  

 في اتعراق

 

 
    حذه اممديآ اتعد ل تممدا اتحدحدر  بد ن

كددي مددون ات حدديث مددآ اردد ه ا دد    

بددددددد"اتحرمر  ااترالحدددددد " تلدحددددددري ت 

اتسي سي  اامميي  على امسددرراه فدي 

اتعراق على اتحدرى اتوويدم مد  تدا يددا 

 .مع تجد   قريب 

تى مجلث إاق ل امميآ اتع ل في تررير  

هذ  اتدحري ت تدولب ن إ"، اممآ اتراتي

ي دددي عحيدددد اترددد ي  اتسي سدددييآ  أن

ااتدددددددرييييآ ااتحجدحدددددددد اتحدددددددر ي 

بحسددلاتي ت ا فددي اتدعلددب علددى ام مدد  

 اتح تي  بورير  موحر ".

اشري ب ترول إن اق م  حدواه انيدي بديآ 

اتروى اتسي سي  اضحى أكثر إتح ح  مآ 

 أي اقت مضى.

 

    د  أ اتلير يد « اتحيد  »ذكرت  حي  

أن ق لدر فيلد  علحت مآ مص يه موروقد  

وي اتررس اإليرا ي ق سا سليح  ي موع

فدي تسدوي  سي سدي  في بعراي تلبحث 

اسدددعرايال تت د  بدد ت  تعددري مددآ ام مدد ت

  .اتحرره إعراؤه     ي  اتش ر اتحربم

ن مص يه سي سي  هفيع  إ اق تت اتصحي    

سليح  ي موعوي  اتحسدوى أكرت ت   أن

في بعراي ميذ امرييآ اتح ضي في  يد ه  

سري ، اعرر سلسل  اعدح ع ت مد كب ه 

، مدآ اتر ي  اتسي سييآ اتسي  ااتشيع 

    .يان تسددددددحي  هددددددلم 

 اتحص يه أن م ح  سدليح  ي"  اأاضحت 

 ه ااتصدرا  اتبحث في تسوي  ترضي  ام ب

اات تف اتشيعي  مد اتكري حول اتحوا   

اتشدديعي اتحدصدد عر قبيددم ام د  بدد ت  –

 ." يس ن اتحربم 03اتحرره  في 

 

  أعليدددت شدددرك  توك يدددر مددد هتآ 

(Lockheed Martin)    اممريكيدد  امهبعدد

بأ  دد  تلرددت مددآ ا اه  اتددرف   اممريكيدد  

)اتبيد غون(عرددرا تديايددر اتعددراق بحعددرات 

-C  دي    اتدرهيب علدى ند لرات اتشدحآ

130J   اتدددي بيعددت تصدد تة اترددو  اتجويدد

 42اتعراقي  "، ابييت ان قيح  اتعرر بلعت 

 .يامهمليون 
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   ق تت اتحدحرر  ب سدا ا اه  ات  هعيد

امميركيددد  عددديآ بسددد كي اتثترددد    إن 

اتوميدد ت اتحدحددر  أمددرت بدعليدد  أعحدد ل 

اتسدددد  ه  اتسددددوهي  فددددي ااشدددديوآ 

اقيصدددددلي ت   فدددددي اتدددددبتي، ياعيددددد  

اتربلوم سييآ ااتحدوف يآ فدي اتسد  ه  

ااتريصلي ت مآ غيدر امميدركييآ تحعد يه  

  دددا تدددا يعدددوياا امهاضدددي امميركيددد  م

يدحدعدددون بأيددد  امديددد  ات أا حصددد    أا 

حح يدد ، ات دددت إتددى اسدددحراه اتعتقدد ت 

يال فرط م  0أن ااتربلوم سي  مد سوهي  

اعددوي ميدد  عتقدد ت يبلوم سددي  أميركيدد  

مع   هي كوب  اإيدران اكوهيد  اتشدح تي ، 

اق تدددت "مددد   ال تدددريي  أمدددم بعتق تيددد  

 ".اتحسدربلي  مد اتشعب اتسوهي

 

   قددد ل هلددديث ع معددد  سدددرت اتليبيددد

موسدددي مححدددر موسدددي  "إن امع دددي  

امميي  بحريي  سرت عثدرت اتثترد   علدي 

امكددد ييحي اتعراقدددي "ا ريسدددون ك ه ددد " 

بعر  نلر ت في أم كآ مد رق  مآ  مردومل 

عسر  يا دم سدي هتب بد تررن مدآ مييتدب 

اتكددد لآ بحيورددد  حدددي اتدددرامه اسدددط 

تعراقدي ن امكد ييحي ا"أضد ف أاتحريي "، ا

ع مد ( يعحدم أسدد ذا  42ا ريسون ك ه د  )

 بكلي  اتوب اتبشري بج مع  سرت".

 

  مصددد يه مرربددد  مدددآ تجددد ن  تكشددد

اتدحضير تلرح  اتعربي  اتحرره ا عر يه  في 

ن هيددد   أاتحددد تي  اذاه 42اتكويدددت فدددي 

اممدددد هات اتسددددعويي  توع دددد  تديعحددددب 

ق ت اتربلوم سي  ااتدج هيد  بد"تجحير" اتعت

اامقدص يي  اامميي  مدد اتعدراق هيا علدى 

توعيب  وهي اتح تكي تكدم مدآ اتسدعويي  

اقور ب تدحريض على امهه ن في اتعدراق 

 اتحويم  ش ن تب.

ن يصدره هدذا ااتا تسدبعر هدذ  اتحصد يه 

اتدجحير تلعتقد ت مدد اتعدراق قبدم اترحد  

سددحب ن يكددون فكددب مرهو دد  بأاتعربيدد  ا

اتحدد تكي مت  م تددب هددذ  ايرددرل اعدددذاها 

هسددحي  عبددر اتريددوات اترسددحي  امعتميدد  

 سي  ايبث اتى اترأي اتع ل. ااتربلوم

 

   اتكويديدد كشدد ت  ددحي   اتسي سدد 

ن هلدددديث اتحكومدددد   ددددوهي أاتثتردددد   

اتحدد تكي ي شددى مددآ  ددراه مددذكر  

اعدردد ل بحرددب فددي حدد ل فشددلب فددي 

ام د  بدد ت اتبرتح  يدد  اتحربلدد ، مشددير  

بلغ مرربيب ب  ب سيع يه اتعراق أ ب أتى إ

ايعديل اتعحم اتسي سي فدي حد ل تدا 

يشددكم الدددتف ياتدد  اتردد  ون اتحكومدد  

 اتحربل .

ا رلت اتصحي   عآ "قي يي هفيد" فدي 

اتدح تف اتونيي قوتب إن اتح تكي   هح 
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بعددض أفددراي اتحلردد  اتححيودد  بددب، بأ ددب 

ي شدددى أن تردددول اتحكومددد  اتحربلددد  

ااتدي سدشكم بعر ا د  بد ت اتبرتحد ن 

اتحربددم بد ددراه مددذكرات   يسدد ن    يدد 

اعدر ل بحرب على  ل ي  قضد ي  تدعلد  

 سيسددبتبددو ها  ف سددريآ مددآ الدتفددب ا

 هضيب"، مبيي  لرض   ااسدعح تب ضر مع ت

اتح تكي هبح  ا دلت اتيدب ت ريدرات  ن"أ

ب ذا ات صدو  اعلدى امهعدة مدآ تيد ه 

مردرى اتصره اتذي قر اتيعيا اتشيعي 

يددديجة فدددي تشدددكيم حكومددد  عريدددر  

ب تشراك  مد تي ه اتيعيا اتشيعي عح ه 

 اتحكيا".

 عليت اتس  ه  اممريكيد  فدي بعدرايأ 

مي قشدد  فددر  اسدددثح ه عشددر  امريدديآ

مرره  اتومي ت اتحدحر  تلعحدم شرك ت 

في اتعراق، ملكر  أن فدر  امسددثح ه 

تعي  اتعتق ت امقدص يي  اتثي ليد  ضدحآ 

ات  قيدددد  اإلندددد ه امسدددددراتيجي بدددديآ 

 .اتبلريآ

 

إن اترد لا " ت  اق تت اتس  ه  في بي ن 

بأعحدد ل اتسدد  ه  اممريكيدد  فددي بعددراي 

 عددون ييراشددر اهلدديث ات يردد  اتعراقيدد 

 اتونييدد  تتسدددثح ه سدد مي امعرعددي

سلسل  مآ امعدح ع ت في    بعررق م

بعراي ت رف إتى تووير فر  مية امدي   

اسد رال اتعتم ت اتدج هيد  )فر شد يي( 

 ."في اتعراق

  علآ مي  ليم م تيشديف هلديث تجيد  أ

برتحدد ن اترددرل اتحشددرف  علددى تي دديا 

% مدددآ 54امسدددد د   أن  دددد ل  فدددر  

% مددددددآ 74،5ن ام ددددددوات أكددددددرت أ

اتحش هكيآ في اتدصويت أيدراا ا ضدح ل 

 .اتررل إتى هاسي 

 

اق ل م تيشيف إن  سب  اتحش هك  في 

%، مشدديرا إتددى أن 24اتدصددويت بلعددت 

تي يا امسد د   اتلجي  اتحشرف  على 

اأكر أن امسدد د    شكوى،  تا تدل  أي

أعليدت  افي سي  سدوبم أعري بيج ح،

اتلجيددد  اتديسددديري  إلياه  اتحرييددد  أن 

حضدددوه اتيددد  بيآ في ددد  بلعدددت  سدددب  

أعلددددآ هلدددديث ا يددددرا  حدددد  ، ك27،4%

عح وهي  اتررل سيرغي أكسديو وف أن 

% مدآ تدد ه اتردرل  دوتوا بديعا  23 حو 

تت ضح ل اتى هاسي ، اذتك هغا يعوات 

 قي يت ا اتى مر نع  امسد د  

  شدددآ اتحدددرير اتدي يدددذي املسدددث

اتشدددبك  امعدح عيددد  فيسدددبو  مددد ه  

 اكربيرج هجومل  على أ شو  اتحراقبد  

اتش مل  اتدي ترول ب   حكوم  اتومي ت 

حسد ب ت في اتدجسث على  اتحدحر 

اق ل  اكربيرج في ميشوه ، اتحشدركيآ

يرسدو   تب عبر اتشبك  عيرم  يعحم م 

عدري امدوا دم علدى تحسديآ بشكم 

 فد ي    آ بذتك أ ي   ححديكا مدآ اممآ

اتدديث مددآ حكومدد  بتي دد ،  اتحجددرميآ

د  47كربيرج اتب تغ مآ اتعحر ات بد  ا  ع مل

اتصلُت ب ترليث ب ها  أاب م  معبدر   ق لتل 

ه اتددذي تددب عددآ اسدددي لي بشددأن اتضددر

اتسددو   أتحردددب اتحكومدد  بحسدددربلي 

أن اتوريدد  تدحريدد  إ ددتح يبددرا  اتحدد 

 .نويتل سيكون حريري 
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    اتلير يدددد   اتحيدددد    ددددحي  أف ددددرت

 معلومدد ت  ويددر  عددآ عددرالا عريددر 

بش ه امسدر كشدف عي د  مصدوه  تي  ل

 سوهي يول  على   سب اسا اترصدير

ك ن يعحم ترى اتي  ل اتسوهي تسدييآ 

 .نوال

اتذي ك ن  ن اترصيردف ابحسب اتصحي  

حر  تلدوري  تدرى اتشدرن  يعحم في ا

امف  عحدددد  دددتل سددديديآ اتعسدددكري 

اتصوه عآ عحلي ت اتدعذيب اتدي ععلت 

 .مآ سوهي  بلر اتحوت، بحسب تعبير 

ي رف مآ  تل كش ب  إ ب اأكر اترصير

اربد ت  عدراي ملدفإتدى إ عآ هذ  اتصوه

بد حد   ضر امسر امسدلاتيآ سدوهييآ

اهتكدد ن عددرالا ضددر ام سدد  ي  اترريحددب 

 .ى محكح  عيالي  ياتي تإ

مدآ  اعرضت اتصوه اتدي فر ب د  اترصدير

عآ عحلي ت تعذيب اف  لد تدرى  هي سو

ااشدد    تعرضددوا  في دد  عيددون مردلعدد 

 لضرن اغوت اتجراح ااترم   ف دوههات

اعثددددث مكرسدددد ، بحسددددب ا ددددف 

 .اتصحي  

 

 

 

  أكددر مددرير إياه  اتد ودديط اتسي سددي

مميركيدد  سدد بر ل فددي ا اه  ات  هعيدد  ا

تب مدد  دحي    في مر ل ييييث هاس

امميركيدد  أن سي سدد  «  يددو هيب بليددك»

ااشدديوآ تجدد   أاكرا يدد  تصددو  عتقدد ت 

اتومي ت اتحدحر  مدد اتشدرق اماسدط، 

مشيرال إتدى ضدراه  أن تثبدت ااشديوآ 

تلددرليث اتراسددي فتييحيددر بددوتيآ أن 

هي   رحي ل تلدر م اتعسدكري اتراسدي 

ر  اتررل، كح  ق ل اترليث في شبب عيي

 امميركي ب ها  أاب م .

 

اقر اقدرح هاس فرض اتوميد ت اتحدحدر  

اامتحدد ي اماهابددي عروبدد ت اقدصدد يي  

محري  ضر هاسدي ، مسددبعرال أن يكدون 

تدلك اتعروب ت تأرير على  د يهات اتعد   

اتوبيعي اتراسي ماهاب  أا على موقف 

إيران موسكو مآ اتح  اض ت اتج هي  مد 

بشددأن بر  مج دد  اتيددواي بصدد د   عضددوال 

 «.1+4»في مجحوع  يال اتد

  مسددددد هات “توعدددددر هلددددديث مركدددددي

تددلي مرددراي بشدد ه امسددر ” اإلعتمددي

أتف ارير  سدريي   43بديشر م  ييير عآ 

تكشدف اتحسددوه “ يمشد مسرب  مآ 

  بحد  اتحعدرلديآ جعآ عرالحب اتححي 

 ”.اتعرن اامع  ب ااتسوهييآ

 ييآ اتحربمربراي  مآ ام ”اق ل اتحرراي 

سدديبرأ بعددرض ك فدد  أسددح   اتحعدرلدديآ 

مدآ  علي د اتدي حصلي   اامع  باتعرن 

مدد  اتثدوه  تل تيسي  عد ل ميدذ بدر  

شددبك  ااسددع  مددآ ضددب ن اتح دد برات 

كدي  ح ن اتوقترر ف اتي  ميااتجيش 

 كشف اتريد   عدآ اتوعدب اتربدية ت دذا 

 ”.اتي  ل اتحجرل
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ا رم موقد "اتعربيد   دت" عدآ  دحي   

اتسدبب إن  ""ات د فيعدآ بوسدت" قوت د 

 دوه  تلجثد  يعدوي   اتذي ميد  شدر أيد

  ددذاا آ إتددى كددون أفددراي اتوحددر  اتددذي

 أفرغوا في  م ح  تص ي   عيا اتر عر 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 داخليةشؤون 

 لدددتف ياتدد  اتردد  ون أكددر اتي لددب عددآ ا

ن موضددو  أ  حدديثات سددتل اتحدد تكي

إقدددراه اتحوا  ددد  يدجدددب  حدددو اتدصدددويت 

ب مغلبي ، ع  ي  اممدر اتدى عدرل تو دم 

اتكدددم اتسي سددي  اتددى ات دد ق ي ضددي 

 .بحم ات تف ت

ن عددرل اتدو ددم اتددى إاقدد ل اتحدد تكي 

ي بدديآ اتكدددم اتسي سددي  رات دد ق مجدد

سيح  انراف اتدح تف اتونيي ااتدح تف 

يددرهس عريدد   اتكريسددد  ي ععددم امال

اتدصويت على ق  ون اتحوا  د  امتح ييد  

بدددددد مغلبي "، مبييددددد  ان  4312تعددددد ل 

"اتدأ ير في اترد  ون سدبب اتكثيدر مدآ 

اتحش كم في اترو   امقدصد يي اتدذي 

 ."براه  ا عكث على اتحجدحد اتعراقي

 

  ات حديثفي ام بد ه  مييأق ل مصره 

قدلدوا فدي  عيصرا مآ قو  سوات 43 إن

بعدددر  كحددديآ  صدددبب ت دددا مسدددلحون

حدددر اتحيددد  ل فدددي أتدددى إ سددددرهاع اا

ميور  اتحلعب عيون شرقي اترمد يي، 

ياهحددت سددوات اتحيدديل ا  جددر ابعددر ان 

عيصددرا  43علددي ا مدد  ايى اتددى مردددم 

  ."مي ا

  هليث اتو ها   وهي اتح تكي في  أت ا

كلحدب امسبوعي  امهبعد   بعدض اتدراالر 

ب تعحم علدى   اتحكومي  امي   ات رمي 

"اسر ن اتحكومد  ااتعحليد  اتسي سدي  

"في اتدرصير اتحدعحر بدرريا ات درم ت 

               ."اتبسددددديو " تلحدددددوانييآ

اقدد ل اتحدد تكي  "إن اتوحددرات اتبلريدد  

   اتحسلات  عآ ات رم ت سوا  في أم 

بعراي أا في اتحح ف  ت  ضع ا عحيعد  

تحدددت يالدددر  اتدرصدددير ا دددحية هيددد   

 عوب ت عح  اتكآ أيض  هي   امك  ي ت 

موعددوي  تددو فعلددت ااسددد رمت بجددر 

بدمك   دد  أن ت  ددف مددآ حجددا اتضددره 

ااتحع  دد   اتدددي يع  ي دد  اتحددوانآ فددي 

اتد بد" ، "موضو  اتبلدري ت اأم  د  بعدراي

ون في إن اتجيوي في اتسيورات يس ح

إفش ل اتحكوم  ااسر ن   حيدث ا  دا 

يدعحدددران  لددد  ام يح مددد ت اعرقلددد  

اتسددير برصددر إفشدد تي  اإسددر ني  فددي 

    ."عيآ اتحوانآ

 

يشددد ه اتدددى أن اتحلسسدددديآ اتلدددديآ 

أت ح حددد  اتحددد تكي بحح اتددد  إفشددد ل 

اتحكومدد  هحدد  أم  دد  بعددراي ايددريره  

حلي ب  عيا عبعون ااترا ليد  ايدريره  

 .عر  ن امسريعضو ق لحدب احيبب 
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  فدي اشد وي عيد ن ذكر مصدره اميدي

عي  در مدآ تي ديا  أن" مح ف    ييدوى

اتر عددر  أقددرموا علددى اغديدد ل حدد ف  

 عبدر هاتشدي  امعلحدب تلرران اتكريا 

بعدر ان  درج ميا  أمد ل مييتدب  ابراهيا 

فدي قريد  اممد ل اتد بعد   ت  اتعشد   

ايددذكر  ،تي حيدد  اتريدد ه  عيددون اتحو ددم

ن اتشدددي  اتحعدددراه أأهددد تي اتحيورددد  

تيث تب أيد  عدرااات مدد أيد  ع د  اأن 

 ددد ن هكحددب يعحلددب مردصددر علددى تعل

 اام م  اتصت .

 ق ل مصره اميي فدي شدرن   ييدوى  

إن مسلحيآ مج وتيآ يسدرلون سي ه  

حريثدد  أنلرددوا اتيدد ه  ددب ح امهبعدد   مددآ 

مسرس ت ا ب تج   ض بط في اتشدرن  

أمد ل مييتدب  اتعرير عبدوي ياايامتح يي  

فددي قريدد  اتحددوي عيددوبي اتحو ددم، مدد  

 عآ مردلب في اتح ل. أس ر

   أكدددر هلددديث حركددد  اتدعييدددر اتكرييددد

يراان مصو ى اتثتر   أن اتحع هض   يش

هليث إقليا كريسدد ن اتعدراق مسدعوي 

تن عدآ ب ه ا ي يعر  وود  كثيدر  ت عد

 .ام  ص ل عآ اتعراق قريب 

 

اقددد ل مصدددو ى  إن مسدددعوي بددد ه ا ي  

  قش  وط ا  ص ل اإلقلديا عدآ اتعدراق 

فددي امعدحدد   ام يددر اتددذي عرددر  مددد 

اتدددو ها  ااتيدددوان امكدددراي اكدددذتك قددد ي  

اإلقلديا"، اأضد ف مصدو ى   اتحرك ت في

"أن بدد ه ا ي أ ددر علددى أن يعلددآ امقلدديا 

ام  صدد ل    ليدد  فددي اتسدديوات اتر يمدد  ا

عآ اتعراق تيدية تب اتدصرف ب يراتب مدآ 

 يان اترعددو  اات ضددو  تشددران اي احددر

 ."حسب قوتب

 

  مدحدددران “قددد ل اتي لدددب عدددآ الددددتف

فدددي مدددلتحر ،  بيدددم حربدددو ”تت دددتح

  بحبيدى اتبرتحد ن امريديآ ح في عرر 

حيابدد  )سي سددي  مذهبيدد ( ترددول أن إ“

ى اعدرل امسددرراه فدي ش ع  ات وضدب

اهي تعحدم ع هدر  علدى  مريي  تلع ر

سدد يا  ار ه  ات دي  اتو ل ي  مآ  تل إ

بي   اتحكدون اتسديي عدآ نريد  قيد ل أ

اتحيليشددي ت اتحيرمجدد  فددي اتجدديش 

ب  دوددد ف  سدددوات  ااتشدددرن  اقدددوات

 د دددد   اا اشددددب ن اتُسددددي  اقدددددل 

 .“أعراض ا

  ق ل امميآ اتع ل تحرك  اتعرل ااإل دتح

إن  دددحت "  اتشدددي  عبدددر ه اتيددد اه

اتحكوم  اتعراقيد  امجلدث اتيدوان عدآ 

اتدجدددد ا ات اإليرا يدددد  علددددى مرددددرهات 

اتعددراقييآ اسددرق  ابدد ه اتددي ط اتحح ذيدد  

تلحددراي مددد ايددران ُيعددر أمددرال  ويددرال م 

، "يدبيحكآ اتد د ان معدب أا اتسدكوت ع

أن اتدررير اتص يه عدآ "اأش ه اتي اه إتى 
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"اتحركددي اتعدد تحي تلرهاسدد ت اتديحويدد " 

امرر  اتع  ح  اتبريو  ي  تيدرن، أاضدة 

بأن حجا اتدج ا ات اإليرا ي  على اتي ط 

مليد ه يامه  15اتعراقي بلعت م  قيحددب 

ب تحرد  مدآ إيدرايات  12سيوي ل أي قراب  

 ."اترات  اتعراقي 

 

 عليت اتس  ه  اممريكيد  فدي بعدرايأ 

 133عآ أن ااشديوآ ع ديت اتعدراق بدد

اكحيدد ت  (Hellfire  دد ها) )هيددم فدد ير

بحوعدب  (M4) كبير  مآ اتذ  لر ابي يق

ات  قي  اإلند ه امسددراتيجي ااتشدراك  

 .امميي  نويل  اممر بيآ اتبلريآ

 

 د ن اتعددراق اقيددد هلدديث إقلدديا كريسدد

على قراه بجعدم  مسعوي اتبر ا ي امحر

تض ف إتى قض   حلبج  مح ف   عرير  

أهبيدم ايهدو   مح ف  ت اإلقليا اتدثت 

 . ااتسددددددددددددددددددليح  ي 

اذكر بي ن  د يه عدآ هل سد  اإلقلديا أن 

اسديا إحيد   اب تديامآ مدد مر "اتبر ا ي

اقيدد فدي اتسد ع   ذكرى قصف حلبجد 

على قراه إقليحي  مرييآا اتع شر   ب ح

  ".بدحويم حلبج  إتى مح ف  

ا ولرددت فددي مرييدد   اعلددى إرددر ذتددك

     بحي سب  اتذكرى  حلبج  مراسيا

ترصف اتحريي  ب مسدلح  اتكيح ايد   42

 في رح  يي ت اتررن اتح ضي.

  كش ت هير  اتيياه  اتونيي  عآ اعوي

شب  ت فس ي بحتييآ اترامهات هافرت 

اق مدد  اتحددلتحر امال تحك فحدد  امههدد ن 

 اتذي عرر في بعراي .

ن اتدرددد هير إاقددد ل مصدددره فدددي ات يرددد  

ن تكل دد  اتحددلتحر إتددى إاماتيدد  تشددير 

ت ات حسيآ مليدون يامه تو عدت  تج ا

بيآ إيج ه في يق اعر هات تسكآ اتوفوي 

اتأعير ك يه  رم  تركي ب إلض ف  تصرف 

مبدددددددددد تغ  ي تيدددددددددد  تشددددددددددرك ت 

اتحشدد هك  فددي  رددم اتوفددوي   اتويددران

ااتش صددددي ت اتدددددي شدددد هكت فددددي 

 .  اتحلتحر

ن ات يرد  بعثدت بولبد ت إحضد ه أاأض ف 

في اتحيورد  ات ضدرا  مسلاتيآ   تثتر

اهددا كددم مددآ اححددر  ددوهي اتحدد تكي 

مسددلال عردد هات اتراتدد  فددي اتحيوردد  

ااتيدد ن  اتعسددكري تلحددلتحر   ات ضددرا 

مرير عحلي ت ع د   اتح د برات اتدونيي 

ي ات ريدد  ق سددا عودد  ا اتيدد ن  اتحددر 

عم أب سا اتحلتحر اار  ات  شحي مآ 

سدجواب ا اتردريا إيضد ح ت ب صدو  ا

 هذا اتحوضو  .
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  ق ل هلديث اتحدلتحر اتدونيي اتعراقدي

أححر اتجلبي اِن تررير يالر  اتحح سدب  

في ا اه  اتح تي  كشف عآ اعوي سد  

امف مشرا  تا يددا ا جد ُ   مدآ اتعد ل 

 442اتسددد ب  بريحددد  تع قريددد  بلعدددت 

تريليدددون يييددد ه مشددديرا  دددتل حريثِدددب 

ن اتحكومد  أتدى إتبر  م  حدواه عراقدي 

تريليددون يييدد ه ضددحآ  43تددا تُددرِهج  حددو 

موا    اتع ل اتج هي اهي قيح  اتسلف 

اتدددددي تددددا سددددحُب   تصدددد تة بعددددض 

اتحلسسدد ت يان ت صيصدد ت ت دد  فددي 

تدى امتديامد ت إاتحوا    اتس بر  اض ف  

 .اتح تيدد  تلحكومدد  تددرى بعددض اتبيددو 

ن اتحكومد  سدحبت مدآ إاق ل اتجلبي 

َو اريدي عشدر  يراق تيحي  اتعدراق  حد

مليدد ه يامه  ددتل اتعدد ل اتح ضددي فددي 

اقٍت ك  ت قيح  اتواهيات اتي وي  اتددي 

مليددون  233مليدد ها ا 27ي لددت اتعددراق 

 .يامه

 ت حت مح ف  ت اتجيدون )اتبصدر ، ذي ا

قددد ه، ميسددد ن(، اتحكومددد  امتح ييددد  

بدعددريض مددر    تل وددر اإحددرا  فددرا  

ميي بسبب ا سح ن عري مآ قوعد ت أ

 اتحيدشددر  في دد   حددو ام بدد ه،اتجدديش 

رول هذ  اتحح ف د ت بحع تجد ت غيدر ات

ك فيد  تدعددويض ا سدح ن فددرق اتجدديش 

ابر ه  ترليص إع  ات اتشرن  اتححليد  

 .اافواج اتوواهئ

 ف ي مصره مولد في مح ف   اتيجف أن أ

مشدد ي  كتميدد  عيي دد  حصددلت بدديآ 

مسدشددد ه  دددوهي اتحددد تكي تلح حددد ت 

تيهيدري امحد ف  عبدر اتحلديا اات     

 . اتيجف عر  ن اتيهفي

ن سددددبب اتدراشدددد  إاقدددد ل اتحصددددره 

اتكتمددي اتكبيددر هددو أن عبددر اتحلدديا 

  اتيهيددري  اه اتيجددف ااتدرددى بدد تيهفي

اياه  رددد و حدددول ام د  بددد ت اتر يمددد  

اكي ي  حشر اتش ه  اتيج ي م د د ن 

يات  اتر  ون، ابحسب اتحصره سدرع ن 

تحددول اممددر اتددى مددآ ي لددف اتحدد تكي 

كددرليث تلددو ها  اممددر اتددذي اردد ه غضددب 

اتيهيددددري ب عدبدددد ه أن اتحدددد تكي هددددو 

 .اتحرشة اتوحير ترات  اتر  ون

 

ندرح  ا ر حيث تكآ اتيهفي ك ن تب هأي

تددى إ  سددب كبددريم تلحدد تكي محدد  أيى 

 شون اتشج ه بيآ امرييآ ااتذي ا دم 

إتددى مرحلدد  نددري اتيهيددري، اقبددم أن 

ن تددريكا أي ددرج قدد ل تددب اتيهفددي "تددو 

كثدر مدآ أاتح و  ااترو  ف حصلوا علدى 

  لب في اتيجف هدذا إن حصدلدا علدى 

 ."ذتك

    أ دددددره شددددديو) ااع ددددد   ات لوعددددد

اتحع هضيآ تلحكومد  بي  د  هد عحوا فيدب 
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ملتحر مك فح  اإلهه ن اتدذي عردر فدي 

ن إاتع  ددح  اتعراقيدد  بعددراي عدد   فيددب "

اتحلتحر اتذي عرر في بعدراي يدراي ميدب 

ر أهدددم اتسدددي  اتدددرعا اتعددد تحي ضددد

ااعددب اتبيدد ن ااتجح عدد  فددي اتعددراق"، 

اتحدحددر  هسدد تدب إتددى مي حدد  اممددا 

امي حددد ت حردددوق اإل سددد ن اتع تحيددد  

اع مع  اترال اتعربيد  امي حد  اتدعد ان 

اإلسددددتمي اإتددددى عحيددددد ات يردددد ت 

اترسددحي  اشددبب اترسددحي  ااتددى ك فدد  

اتددرال اتدددي حضددرت مددلتحر مك فحدد  

 اإلهه ن.

 

آ ياتحلتحر علىيدعيآ أ ب " اتبي ن  اق ل

ميصدد يآ فددي اتحكددا علددى أن يكو ددوا 

 يددد ه   اماضددد   فدددي اتعدددراق اعلدددي ا

مددرييدي ات لوعدد  ااتكرمدد  تيددراا بددأل 

أعيدددي ا ايردددرهاا مدددآ هدددو اإلههددد بي 

 اتشعب". اتحريري اتح تكي أل

  ذت اتسلو ت اتعراقي  حكا اإلعرال  

ا رتردد  ات حددوا بسددبع  محكددوميآ بيددي 

بردددم اتحعدد هض ن تددب اتسدد يم فددي 

 .1772بيرات ع ل 

هددي  ات حدديث اامحكدد ل اتدددي   ددذت

اماتى اتدي تلكره  اتسلو ت اتعراقيد  

ااتعشريآ مآ ك  ون اتثد  ي ميذ اتث تث 

اهي ترفد عري امعرام ت هذا  اتح ضي

 .22اتع ل اتى 

اشحلت ق لح  اتذيآ   ذ فدي ا اتحكدا 

ات حيث رتر  اش    ه يي حسو ي 

افد هاق حجد  ي  اتحسدآ اتحجيدر اعبر

ا  وا "بعحت  اتي  ل اتس ب " ك  وا قر 

ب غديدددد ل  4311ايييددددوا فددددي  يسدددد ن 

فددددي  1772  يسدددد ناتسدددد يم فددددي 

 اتع  ح  اتلبي  ي .

آ ف عدرموا يآ امهبع  اآل ريم  اتححكومأ

ههد ن حسدبح   درحت بد ا تدعلد  ب إل

 تعراقي .بب ا اه  اتعرل ا

   اعدويكشف مصدره اميدي مولدد عدآ 

فدددي  ددد وف ااسدددع   حددد مت هدددران

تعيددد ن اتدعييدددي  ايعدددوي ذتدددكاتجددديش 

في اتعرير مدآ عيدوو اتحدبد  اتحعيوي

ن إاقدد ل  اتعدد تا اعيددوو يال اتجددواه"،

تدى "ضدعط مدآ إيضد  أعرضدون اتجيوي يد

امهددددم اامقدددد هن اام ددددرق   اتددددذيآ 

يدددرعو  ا اتدددى اتد لدددي عدددآ مواقدددد 

 ."يحصم ح تي   مسلاتي ت ا، اهو م

 

% مددآ 03ن "مدد  م يرددم عددآ أاكشددف 

اع    مك فح  امهه ن تا  أفراي اتجيش

عدوا ال اع    تحدأيلدحروا بوحرات ا بعر 

ب دد   ددتل اتعحليدد ت اتعسددكري  فددي 

  ام ب ه"،
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 منوعات

قيم مححر بآ حيبدم .. كدا بيييد  ابديآ  -

 عرو اترححآ؟ .. ق ل  يعو    يق  مآ

 !قلب أ)   يق

 

هأيدت هعدت ب تب ييد  تدب  :ق ل ام دحعي -

سدي  فسدأتدب عدآ هدذا 143مآ اتعحدر 

اتيشدد ن فددي مثددم هددذا اتعحددر ؟ فردد ل 

 !.. تركت اتحسر فبري اتجسر

 

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 الفرق بين العرب والغرب

اتعددرن ااتعددرن هددو فرددط   ات ددرق بدديآ 

 ب تيرو .

 

 فرط ... ب تيرو  ف ا غرن ا حآ عرن... أهيت ؟

اها شعب "م د ه" ا حدآ شدعب "محدد ه"   دث 

 اتيرو  مجريال.

اها "تح ت وا" ااتعرن "ت  ت وا" ع يت اتيرو  مدر  

 أ رى.

ها ا لوا مسدوى "اتحص   " ااتعدرن م اتدوا فدي 

 مسدوى "اتحض   ".

 ي مآ اتيرو .ام  ال اتعرن يع  

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 تغريدات

   DRHamed_H_Alali@   اتعلي ح مر

يرول  حح ق   رال ععلت اتعراق إليران 

إتدددى يوميددد  هدددذا. قلدددت  اححددد قدكا 

ععلدددكا أذتدد  تليصدد هى ااتي ددوي أعددي  

على اتحلمييآ فعلديكا عحيعد  مدآ ه 

...! 

  kasimf@   فيصم اتر سا

ذا كيددت عربيدد ل اتسددعى إتددى اتحكددا، إ

اأهيت أن ت ددم ح كحدد ل حدددى اتحدددوت، 

فعليك ب تحد عر  بسدلعديآ هليسديديآ  

 اترضي  ات لسوييي  امك فح  اإلهه ن.

   FAlKassim@   ف ر اتر سا

 ت  ات جر أال امدح ن ي وضب كمٌّ ِميَّد  

 ب ح كم يول تييجة فيب مدآ اردب مدآ 

 فراشب   فل  قرميب بيآ اتحصليآ ..

   ALMoohem@ 

مآ قدول  –م  يمت مدصتل فلست ب مٍآ 

 .)بوتيِآ( ام )ااب م (

أن  –ر اتسددت بضدد مِآ  ددع هي دد ت م

 .يح  وا سرال مي  اذم م 

Heekem@ 

  لره  اتد هي  مرومت

فدي اتجدرال  رصدتيث مآ اتدذك   أن تيد

 ح  مآ اتدذك   ام تدر م فدي اتجدرال إا

 .أ تل 

 عب ه  أعجبديي

من  ،كآ في اتر ي  كتعب اتيث كحكا

امال يبحث عآ هرف اام ر يبحث عآ 

  وأ.

 

https://twitter.com/DRHamed_H_Alali
https://twitter.com/kasimf
https://twitter.com/FAlKassim
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 استطالعات وتقارير

يويددوه  تدد يحي  اسدددراتيجي  أاب مدد   

  في مواع   هاسي    سر

 

”  يويدددوه  تددد يحي“سدددلوت  دددحي      

امميركيددد  اتضدددو  علدددى أن اتدددرليث 

سدديوات اتأاب مدد   ددتل امميركددي بدد ها  

عدرل كي يد  اتدع مدم  اتح ضي   ات حس

مددد أقسددى عحددت  اتعدد تا، اتكددآ مددد 

اسدعراي هاسي  تضا شبب عيير  اتردرل 

سدددد د  ، امدددد تيايدددر مإتي ددد  عردددب ا

اتد ريددرات ماكرا يدد  فضددت عددآ ا ييدد ي 

بة فدي سدوهي ، ب تدت اسددراتيجي  اتحذا

ميير مآ اتضدعون أكثدر حت تأاب م  تر ح 

 مآ أي اقت مضى  تل فدر  هل سدب.

 دددتل فددددر  “اذكدددرت اتصدددحي   أ دددب 

اترل سدد  اماتددى ماب مدد ، ا ددف اتبيددت 

، ”اتبصددح  ات  ي دد “امبدديض   جددب بددد 

ضددرب ت اتودد لرات بددران “ن أمفددد  إتددى 

 نيددد ه اات جحددد ت اإلتكدرا يددد  اغددد هات

اتعحلي ت ات   د  اتي عحد  عدآ اتد دوق 

اتدكيوتدددوعي امميركدددي يحثدددم ت وقددد  

، ”سدددريع  تلردددوى اتعسدددكري  اتسدددري 

” إقحد ل“ميوه  إتى إ راه أاب مد  علدى 

ااتددرال ”  د تو“حلدف شدح ل امنلسددي 

اتريدد ي  مددآ “اتعربيدد  مدبعدد  سي سدد  

عيددر موافردددب علددى ا ضددح ل ” ات لددف

 ل اتروات امميركي  ترصف تيبيد  فدي عد

4311. 

أاب مدد  ي ضددم ا اه  “اأشدد هت إتددى ان 

ات يا دد  ب عدب ههدد  قيدد ي  غيددر مر تلدد ، 

اذتك ميدذ أن اكدشدف سي سد  اتلعبد  

اتوويلدد ، ايدضددة أررهدد  فددي توددوير فددآ 

اتضددعط امقدصدد يي علددى إيددران اتددذي 

اضدددور هعددد ل اتدددريآ تلجدددو  تو اتددد  

اتح  اضدد ت، اتكددآ أربدددت هددذ  امياات 

 مد ت ام يدر  حدى اآلن فشل   فدي ام

ات دددت إتددى فشددم  ،”بشددكم محددبط

اتعروبدددد ت ااتحسدددد عرات اتحدواضددددع  

تلححدجدديآ فددي سددوهي  توقددف اتحددذابة 

اتدددي ترتكددب، بددم ات  قحددت عحليدد ت 

 اتردم مد اسدحراه اتح  اض ت.

 

قدراهات اتدرليث اتراسدي “اأاضحت أن 

فتييحير بوتيآ تعيا اتررل أ دذت اتبيدت 

إعتن امبيض على حيآ غر ، فضت عآ 

اتصيآ اتحد  ل بشدأن حروق د  اتحصدري  

”. تل ضددد   اتجدددوي اامهاضدددي اتر حلددد 

م اتضعط امقدص يي ام “ات دت إتى أ ب 

ات جح ت اإلتكدرا ي  هدو مد  أعبدر إيدران 

حد ل يان اعلى إع ي  اتي ر في   ج   

تووير كوهي  اتشح تي  تبرامج د  اتيوايد  

 ”.ااتص ها ي 

 أ د ى

http://burathanews.com/news/232193.html
http://burathanews.com/news/232193.html

